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Välkommen som
friskvårdsansvarig!
Uppdraget som friskvårdsansvarig är ett roligt och inspirerande uppdrag –
oavsett om det är i föreningen eller i distriktet. Det här är uppdraget som
skapar förutsättningar för medlemmarna att behålla eller förbättra sin hälsa
och som bidrar till gemenskap och aktivitet inom PRO.
Att vara friskvårdsansvarig är mycket givande och du själv kommer att
upptäcka många nya intressanta möjligheter. Dessutom kommer du att få
både nya kunskaper och kontakter.
Det här inspirationsmaterialet ger dig handledning och tips på hur du kan
lägga upp ditt arbete som friskvårdsansvarig. Men det innehåller även PRO:s
policy för arbetet med hälsa och friskvård samt fakta och begrepp som används
inom PRO Hälsosam. Ta gärna hjälp av andra friskvårdsansvariga. Ibland är
det bra att samarbeta. Ett tips är också att prata med den som hade uppdraget
före dig, han eller hon kan ge dig värdefulla råd. Vill du sedan lära dig mer
finns det kurser för friskvårdsansvariga på PRO:s folkhögskola i Gysinge.

Varmt välkommen som friskvårdsansvarig i PRO!
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PRO Hälsosam – en vital verksamhet
PRO:s Vision går under namnet Gemenskap och förändring. Visionen lyfter fram att PRO
ska erbjuda gemenskap och meningsfulla aktiviteter för landets pensionärer, förbättra
livet för äldre genom att arbeta för samhällsförändringar och bättre levnadsvillkor, vara
en del i det livslånga lärandet och folkbilda utifrån organisationens värdegrund samt
värva medlemmar och vara en så attraktiv organisation att medlemmarna känner stort
värde i sitt medlemskap.
För att nå PRO:s vision behöver arbetet med hälsa och friskvård behandlas som en viktig
del av PRO:s hela verksamhet. En verksamhet som kontinuerligt ska förnyas och utvecklas.
Inom PRO:s föreningar bedrivs idag friskvård som engagerar hundratusentals deltagare i
regelbundna aktiviteter som bowling, promenader, gymnastik, boule och dans. Utöver
motionsaktiviteter tillkommer även mästerskaps-verksamhet, utbildning och cirklar samt
andra sammankomster.
PRO:s medlemmar har en öppen och bred definition av vad friskvård står för och en stor
del av föreningsaktiviteterna ses som hälsofrämjande. Runt två tredjedelar av PRO:s
föreningar har en friskvårdsansvarig eller en kommitté som tillsammans med styrelsen
är sammanhållande för verksamheten. PRO har en fantastisk verksamhet med många
engagerade ledare och medlemmar. Många lägger ner mycket tid och kraft i föreningen
till nytta och glädje för andra pensionärer.
PRO ska möta nya medlemmar i en föränderlig tid och vill därför utveckla sitt friskvårdserbjudande. En förutsättning för detta är föreningarnas engagemang och distriktens stöd
till föreningarna – bland annat genom kurser och utbildningsdagar för föreningarnas
ansvariga. Det stora intresset för hälsa och friskvård är ett viktigt argument för att fokusera
och avsätta resurser både ekonomiskt och personellt inom hälsa och friskvård på alla nivåer
inom organisationen. Med PRO:s nya styrdokument – en strategi, en policy och en handledning – samt det nya begreppet PRO Hälsosam tar vi ett gemensamt kliv framåt mot
PRO:s vision.

”

PRO har en fantastisk verksamhet
med många engagerade ledare och
medlemmar. Många lägger ner mycket
tid och kraft i föreningen till nytta och
glädje för andra pensionärer.

PRO

PRO
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PRO Hälsosam – bakgrund och begrepp
Inom PRO, på alla nivåer inom organisationen, bör vi ha en gemensam bild av vad verksamheten inom PRO Hälsosam innebär. En gemensam förståelse för de begrepp som används
i kommunikationen kring verksamheten är också en förutsättning. Här reder vi ut begreppen.
PRO Hälsosam
PRO Hälsosam är ett samlingsnamn för PRO:s arbete med hälsa och friskvård. Tillika för
den verksamhet som föreningen, samorganisationen, distriktet och riksorganisationen
erbjuder medlemmarna. Det övergripande målet för PRO Hälsosam tar sikte på en vital
verksamhet med målet att aktivera medlemmarna och främja deras hälsa, locka fler att bli
medlemmar samt stärka PRO:s varumärke.
Begreppet hälsosam har en positiv klang som ljuder av både hälsobegreppet och PRO:s
gemenskap i ändelsen -sam, det vill säga samman eller tillsammans. Ordet betyder hälsobringande eller ”det som främjar hälsan”. Verksamheten och gemenskapen är motivationsstärkande och kan öka medlemmarnas förmåga att göra hälsosamma val.

Friskvård
Friskvårdsbegreppet dök på allvar upp någon gång under 60-talet för att sedan under
70-talet ta sig i uttryck i något som kan liknas vid organiserad verksamhet. Själva ordet
friskvård kan diskuteras. En kritik mot ordet har varit att begreppet vård för tankarna
till hälso- och sjukvården vars organisation har ett annat sätt att arbeta med hälsofrågor
än det som friskvården står för.
Utmärkande i allt friskvårdsarbete är att det krävs en aktiv medverkan av den enskilde
om det ska bli något resultat. Friskvård är per definition ett samlingsbegrepp på åtgärder
som stimulerar en person till egna aktiva hälsofrämjande åtgärder. Det innebär att behålla
eller förbättra sin hälsa genom hälsosamma levnadsvanor såsom; bra matvanor, ökad fysisk
aktivitet, minskat stillasittande, goda sömnvanor, måttlighet med alkohol, avståndstagande
från tobak samt att eftersträva mentalt välbefinnande och balans i livet.
Friskvård inom PRO är de åtgärder, insatser och aktiviteter som föreningen, samorganisationen, distriktet eller riksorganisationen erbjuder för att stimulera medlemmarna att
förbättra eller behålla sin egen hälsa. PRO:s medlemmar har, enligt intervjuer som gjordes
i samband med 2014 års översyn, en öppen och bred syn på vad som ingår i verksamheten
– där såväl fysiska som mentala och sociala aktiviteter ingår. Friskvården är dock inte
bara de åtgärder som utförs utan också den effekt som åtgärderna har. Åtgärderna kan
således också stimulera individen till egna insatser i hälsofrämjande syfte.
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Hälsa
Begreppet hälsa kan definieras som en resurs i vardagen och inte målet med livet. Det
handlar om att må bra, känna livsglädje eller livsgnista men också att känna trygghet och
framtidstro. Det är dock skillnad på den medicinskt bedömda hälsan och den upplevda
hälsan. Den medicinska bedömningen handlar mer om huruvida man är sjuk eller frisk –
medan den upplevda hälsan handlar mer om välbefinnande och rör sig mellan att må bra
eller dåligt. De medicinska framstegen gör att fler överlever akut sjukdom och kommer att
leva med kronisk eller långvarig sjukdom. Det är dock fullt möjligt att vara sjuk, med en
eller flera diagnoser, och samtidigt må bra och ha hälsan i behåll.

Hälsofrämjande arbete
Hälsofrämjande arbete är den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen
över sin hälsa för att förbättra den. Arbetet utgår från det friska och de faktorer som bevarar
och förbättrar individens välbefinnande i positiv riktning. Fokus ligger på att skapa stödjande miljöer för hälsa. PRO är ett typexempel på detta.

Hälsans hörnpelare breddar begreppet friskvård
Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt
aktiv. En hälsosam livsstil kan både förbättra och förlänga livet. Det är aldrig för sent att
satsa på och främja äldres hälsa. Forskning visar att det främst är fyra områden som är
viktiga i det hälsofrämjande arbetet för äldre – de så kallade fyra hörnpelarna för ett gott
åldrande. Hälsans hörnpelare består av


fysisk aktivitet



bra matvanor



social gemenskap



meningsfull sysselsättning.

Hälsans hörnpelare breddar innehållet i begreppet friskvård genom att förutom att lyfta
fram vikten av ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande och bra matvanor också lyfta
fram vikten av meningsfullhet i vardagen och socialt stöd. Dessa två delar är starkt
kopplade till hälsobegreppet i stort men även till föreningslivets verksamhet. PRO erbjuder
meningsfulla aktiviteter och uppdrag samt gemenskap med andra medlemmar i verksamheten. Ett ökat fokus på att skapa förutsättningar för nya sociala kontakter och att skapa
engagemang hos medlemmarna att delta och utveckla PRO:s verksamhet bidrar, förutom
de klassiska friskvårdsaktiviteterna, till PRO Hälsosam.

TIPS
Läs mer om hälsa i PRO:s fakta- och studiematerial Med hälsan i behåll. Till materialet finns också en arbetsplan
med förslag på upplägg av studiecirklar i området. Med hälsan i behåll kan beställas i PRO-butiken och arbetsplanen finns på PRO:s intranät och hos ABF.
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Ökad fysisk aktivitet
Man motionerar inte för att bli yngre utan för
att bli äldre. Kroppen är gjord för att vara i rörelse.
Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att främja
hälsan och att minska risken att drabbas av en
rad olika sjukdomar. Tidigare har det funnits en
syn på åldrandet som har lett till uppfattningen
att man ska ta det lugnt och inte anstränga sig
för mycket. Idag vet vi att det inte stämmer.

Bra matvanor
Maten är mer än bara näring. Den kan och bör
också vara en källa till glädje, njutning, fest
och gemenskap. Samvaro och gemenskap vid
matbordet fyller en viktig social funktion. Vi har
i alla tider umgåtts där och det känns ofta naturligt. Bra matvanor har stor betydelse för vår
hälsa både nu och i framtiden, och för utfallet
av behandling och rehabilitering vid sjukdom.

Goda sömnvanor
Sömnen behöver vi för att både kropp och hjärna
ska kunna återhämta sig. Dålig sömn ökar risken
för flera sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom
och depression. Med åldern blir sömnen ytligare
och mer lättstörd och man vaknar tidigt eller
under natten. Äldre har dock ett förhållandevis
lägre sömnbehov – som ibland kan avhjälpas
med en tupplur under dagen.

Alkohol och tobak
På befolkningsnivå kan vi idag se att både alkoholkonsumtionen och rökningen har minskat.
Men gäller det också den äldre befolkningen?
Bland äldre kvinnor ökar nämligen alkoholkonsumtionen. Både alkohol och tobak orsakar eller
påskyndar flertalet sjukdomar och för tidig död.

Mentalt välbefinnande och balans i livet
God psykisk hälsa är en resurs som gör att vi
kan växa som individer, lära oss nya saker och
må bra. Det går att göra mycket för att främja
psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre
personer. Åldrandet innebär i sig en ökad risk
för psykiska sjukdomar där depression är den
vanligaste. Hälsans fyra hörnpelare spelar stor
roll för att främja mentalt välbefinnande och
balans i livet.

Minskat stillasittande
Det kan vara farligt att bli sittande. Att fysisk
inaktivitet är dåligt för hälsan har vi vetat sen
länge. Nya rön visar dock vikten av att undvika
och minska det långvariga stillasittandet vilket
i sig innebär hälsorisker.

Meningsfull sysselsättning
Att känna sig behövd och att få positiva upplevelser är något som är angeläget för alla. Att vara
aktiv och odla sina intressen, passa barnbarn,
resa, studera eller fortsätta att arbeta efter pensionen gör tillvaron meningsfull för många. Den
tyske filosofen Gadamer uttrycker detta väldigt
bra när han säger att ”hälsa är att i glädje vara
upptagen av sina livsuppgifter”.

Social gemenskap
För de flesta av oss är gemenskap och sociala
relationer med andra människor av stor betydelse
för hälsa och livskvalitet, oavsett ålder. Man ska
leva för varandra – som det heter i Trio med
Bumbas låt från 1968. Oavsett vad vi tycker om
låten kan vi skriva under på innebörden – och
kanske till och med nynna med i refrängen.
Gemenskap uppstår dock inte av sig själv. Den
måste man arbeta för.
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PRO Hälsosam – friskvårdspolicy
Kongressen 2018 beslutade att en friskvårdspolicy för PRO skulle tas fram och förankras
i organisationen. PRO:s policy för arbetet med hälsa och friskvård klubbades sedan av
riksorganisationens styrelse i december 2018 – tillsammans med en strategi för
styrelsens arbete.
Friskvårdspolicyns syfte är att skapa en gemensam syn på, och inställning till PRO:s
arbete med hälsa och friskvård i hela organisationen. Ett ytterligare syfte är att etablera
verksamhetens nya samlingsnamn PRO Hälsosam. Policyn beskriver PRO Hälsosams
verksamhet och dess erbjudande till medlemmarna samt mål, ansvar och åtagande för
verksamheten.

PRO Hälsosam – verksamhet och erbjudande
PRO:s arbete med hälsa och friskvård – PRO Hälsosam – handlar sammantaget om de
åtgärder och aktiviteter som PRO:s föreningar, samorganisationer, distrikt och riksorganisation erbjuder för att stimulera medlemmarna att förbättra eller behålla sin egen hälsa.
Verksamheten förväntas stimulera till hälsosamma levnadsvanor såsom; bra matvanor,
ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande, goda sömnvanor, måttlighet med alkohol,
avståndstagande från tobak samt att eftersträva mentalt välbefinnande och balans i livet
Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att kunna fortsätta att vara fysiskt, mentalt
och socialt aktiv. Hälsans hörnpelare är fyra områden som enligt forskningen visat
sig vara extra viktiga för att främja äldres hälsa: fysisk aktivitet, bra matvanor, social
gemenskap och meningsfull sysselsättning. Hälsans hörnpelare breddar innehållet i
PRO Hälsosam genom att även lyfta fram vikten av gemenskap och aktivitet. Dessa två
hörnpelare är starkt kopplade till äldres hälsa i stort men även till föreningslivets
verksamhet.
PRO Hälsosam är ett erbjudande till PRO:s medlemmar. Verksamheten är motivationsstärkande och kan öka medlemmarnas förmåga att göra hälsosamma val. PRO Hälsosam
erbjuds genom


aktiviteter och verktyg som kan främja hälsa



kunskap om vad hälsa innebär och om vad som kan främja hälsa



en social mötesplats och möjligheten till socialt stöd i föreningen.
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PRO Hälsosam – övergripande mål och målområden
Det övergripande målet och målområden för PRO Hälsosam formuleras i PRO:s strategi
för att utveckla och stärka arbetet med hälsa och friskvård. Det övergripande målet lyder:

PRO Hälsosam är en vital verksamhet med målet att aktivera medlemmarna och
främja deras hälsa, locka fler att bli medlemmar samt stärka PRO:s varumärke.
Mål för verksamheten:
PRO Hälsosam är en variationsrik verksamhet som skapar möjligheter för PRO:s medlemmar att förbättra eller behålla sin hälsa utifrån sina egna förutsättningar samt bidrar till
utveckling av PRO:s aktivitetsprogram.

Mål för kännedom:
PRO Hälsosam är en välkänd verksamhet bland medlemmar, en tillgång i PRO:s
marknadsföring och en anledning att bli medlem.

Mål för styrning:
PRO Hälsosam är en viktig verksamhet med tydliga mål, en etablerad organisation samt
finns med på styrelsens agenda på alla nivåer inom PRO.

Mål för verksamhetsstöd:
PRO Hälsosam är en varaktig verksamhet tack vare en god tillgång till stöd och inspiration.

Mål för samverkan:
PRO Hälsosam är en vänskaplig verksamhet som ger mervärde och mer aktivitet genom
samverkan med andra aktörer.

En

vital
variationsrik
välkänd
viktig
varaktig
vänskaplig

verksamhet
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PRO Hälsosam – ansvar och åtagande
Hela organisationen ansvarar för att PRO Hälsosam är en vital och känd verksamhet som
utvecklas och förnyas samt fortsätter att vara ett attraktivt erbjudande till PRO:s medlemmar.
För detta krävs att PRO:s föreningar åtar sig att


erbjuda och stimulera till friskvård enligt PRO:s stadgar



ställa sig bakom PRO:s friskvårdspolicy



inkludera PRO Hälsosam i sin verksamhetsplan



informera medlemmarna om verksamhetsutbudet



utse en friskvårdsansvarig ledamot, eller en arbetsgrupp/kommitté med ansvar för att i samverkan
med styrelsen samordna och utveckla verksamheten samt rekrytera och stödja aktivitetsledare



samverka med föreningar, studieförbund, träningsanläggningar samt andra aktörer för att utveckla
verksamheten.

PRO Hälsosam – stödorganisation för verksamheten
PRO:s samorganisationer, distrikt och riksorganisation ansvarar för att stödja och bidra till
att utveckla föreningsverksamheten, bland annat genom erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad samt att främja samverkan mellan föreningar. Det finns en stor utvecklingspotential i det stöd som tillhandahålls idag. Det är bland annat av stor vikt att PRO på alla
nivåer använder, och sprider information om, de stöd och verktyg som finns att tillgå inom
PRO Hälsosam – både till ansvariga i föreningen och till den enskilda medlemmen.

Stöd och inspiration
PRO Hälsosam är ett erbjudande till PRO:s medlemmar. Men verksamheten behöver utvecklas
och förnyas. För detta behövs en god tillgång till stöd och inspiration. Inom PRO Hälsosam finns
det bland annat tillgång till








en kunskapsbas bestående av fakta- och studiematerialet Med hälsan i behåll samt det
webbaserade hälso- och livsstilsverktyget PRO Livsstil
en handledning för friskvårdsansvariga
gemensamma träningsprogram
mästerskapsverksamhet på förenings-, distrikts- samt riksnivå
PRO-klassikern och andra goda exempel på koncept och aktiviteter
PRO:s kurser och samlingar på distrikts- och riksnivå samt
ledarutbildningar och kurser på PRO:s folkhögskola.

TIPS
Läs mer om hur föreningar och distrikt kan använda friskvårdspolicyn samt ta del av den fullständiga
strategin för att utveckla och stärka PRO:s arbete med hälsa och friskvård på www.pro.se.
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PRO

PRO
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Friskvårdsansvarig i förening
eller distrikt
Du har av din föreningsstyrelse utsetts till ansvarig för en del av PRO:s inre verksamhet.
Att vara friskvårdsansvarig är ett viktigt och spännande uppdrag med många möjligheter
att ta egna initiativ. I din roll hjälper du också till att öka vi-andan inom PRO. Därför är
det viktigt att du känner till vad PRO är och står för. Tänk på att du alltid representerar
PRO i ditt uppdrag. I PRO:s stadgar och handlingsprogram kan du läsa mer om
organisationen och PRO:s värdegrund.
Din roll kan skilja sig beroende på om du är friskvårdsansvarig i distriktet eller föreningen.
På distriktet är rollen mer stödjande för föreningarnas friskvårdsansvariga – men på båda
nivåerna är du en motor i hela organisationens arbete med PRO Hälsosam.

Rollen som friskvårdsansvarig i föreningen
Du ansvarar för sammanhållningen av föreningens hälsofrämjande verksamhet inom PRO
Hälsosam. Dina uppgifter som friskvårdsansvarig i föreningen:


Skaffa dig så mycket kunskap som möjligt och håll dig uppdaterad om ditt område samt om vad som
händer inom PRO.



Håll dig uppdaterad om lämpliga stödmaterial, verktyg och inbjudningar till distrikts- och
riksmästerskap.



Undersök med distriktets/riksorganisationens friskvårdsansvariga om det har kommit något nytt och
spännande material eller goda exempel på aktiviteter.



Ta vara på de tips, råd och idéer du får via PRO:s hemsida www.pro.se, medlemstidningen PROpensionären samt det digitala nyhetsbrevet PRO Informerar.



Ta reda på vad som erbjuds i det kommande programmet för PRO:s folkhögskola.



Bilda dig en uppfattning om medlemmarnas behov av aktiviteter, kunskap och stöd.



Ge förslag på hälso- och friskvårdsaktiviteter av olika slag både på kort och lång sikt.



Göra en realistisk arbetsplan för ditt uppdrag med tydliga mål – gärna i samråd med föreningsstyrelsen. Du behöver troligen en budget för uppdraget.



Ansvara för rekrytering av deltagare till aktiviteter och kurser. Att ansvara innebär inte att du som
friskvårdsansvarig själv ska rekrytera alla deltagare utan att du håller i trådarna så att rekryteringen
blir genomförd.



Kontakta, rekrytera och stötta aktivitetsledare samt undersök behovet av ledarutbildning.
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Bilda en arbetsgrupp eller friskvårdskommitté. Flera kan dela på ett uppdrag och en friskvårdskommitté
är ett bra stöd för ditt arbete. Leta med fördel efter medarbetare bland nyblivna pensionärer med
kompetens från olika områden, yrken och branscher. Ett uppdrag kan locka dem till medlemskap.



Samarbeta med andra verksamhetsansvariga, till exempel studieorganisatörer och reseledare, i din egen
och i närliggande föreningar, samt i distriktet.



Samarbeta med ABF och undersök möjligheter till samarbete med idrottsföreningar och träningsanläggningar.

TIPS
Berätta om era aktiviteter och kurser. Det är viktigt att vi tar vara på det som redan finns och det som
fungerar. Inte minst är det viktigt att visa upp detta för medlemmar och omvärlden. PRO har en mångsidig och omfattande verksamhet inom området hälsa och friskvård som få utanför organisationen
känner till.


Informera mera. Den interna kommunikationen är kanske den viktigaste.



Var aktiv på föreningens hemsida och se till att den är aktuell.



Fundera på hur vi når ut till medlemmarna med information om verksamhetsutbudet.



Fundera på hur vi når ut med information till potentiella medlemmar.

”		

PRO:s aktiva friskvårdsansvariga om uppdraget:
Var sammanhållande för friskvårdsverksamheten, spindeln i nätet.
Hitta aktivitetsledare – delegera ansvar och uppgifter.
Ta reda på vad som intresserar medlemmarna.
Aktivera medlemmarna, sälj in och förevisa tydliga aktiviteter.
Informera medlemmarna, bidra med kunskap, prata kort och koncist.
Tipsa om material och verktyg, anordna tävlingar.
Var inte ensam, se till att få en budget för verksamheten.
Var en eldsjäl, ge inte upp, du är en förebild.

INFORMERA MERA
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Rollen som friskvårdsansvarig på distriktet:
Du ansvarar för sammanhållningen av det hälsofrämjande arbetet i distriktet samt för att
stödja föreningarna inom PRO Hälsosam. Dina uppgifter som friskvårdsansvarig på distriktet:


Stimulera till aktiviteter som bidrar till att främja medlemmarnas hälsa.



Samverka med andra som jobbar med friskvård både inom och utanför PRO. Se samorganisationerna som
en resurs.



Bilda en arbetsgrupp eller kommitté runt PRO Hälsosam på distriktet.



Informera om alla stödmaterial och verktyg som finns inom PRO Hälsosam.



Informera om möjligheten att delta i PRO:s riksmästerskap.



Initiera distriktsmästerskap i till exempel boule och PROvetarna.



Inspirera föreningsansvariga att arbeta för samarbete och pensionärsrabatter hos idrottsföreningar,
träningsanläggningar och andra organisationer. Man kan bland annat samverka runt ledarfrågan,
ledarutbildningar, lokaler och cirklar.



Planera arbetet i samarbete med distriktsstyrelsen.



Samla friskvårdsansvariga från föreningarna i distriktet – eller stötta dem på annat sätt. Erfarenhetsutbyte och samordning mellan föreningarna är en nyckel till framgång.



Planera och genomföra temadagar, utbildningsdagar och föreläsningar. Detta kan vara bra aktiviteter på
distriktsnivå.



Gör föreningsbesök utifrån din kunskap och föreningarnas behov, till exempel med föreläsningar, rörelseövningar eller med goda exempel och inspiration.

TIPS
Annonsera efter fler friskvårdsansvariga till föreningen eller distriktet. På hemsidan, i medlemsbladet eller
i tidningen.

Annons:

PRO-föreningen söker dig


som är intresserad av hälsa och friskvård – och vill dela det med andra



som vill medverka till att skapa gemenskap och aktivitet



som vill ha ett meningsfullt uppdrag



som tycker om att vara en kugge i hjulet



som vill stödja andra och sprida glädje.

PRO

Känner du att ett eller flera alternativ passar in på dig? Tveka inte att kontakta oss i PROföreningen. Lönen är obefintlig men belöningen i form av personlig tillfredställelse är
desto större.

PRO
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Planering av verksamheten
Nu är det dags att göra en första planering – en arbetsplan som förslag till styrelsen
för kommande verksamhetsår. Det är du som är friskvårdsansvarig men tänk på att
hela styrelsen är ansvarig för verksamheten. Inte bara du.
Att tänka på vid planeringen:


Hur ser åldersstrukturen i din förening ut? Åldersspannet kan vara långt från den yngsta till den äldsta
medlemmen vilket är en utmaning när det gäller att planera utbudet. Även fysisk och psykisk funktionsnivå är avgörande, liksom nivån på aktiviteterna.



Har ni aktiviteter som attraherar alla medlemmar? Vår medlemskår blir alltmer heterogen och består av
olika generationer och intressegrupper. Det i sin tur ställer krav på att det erbjuds olika typer av aktiviteter snarare än ett program som passar alla. Då krävs aktiviteter av varierande slag, nivåer och intensitet.



Hur är kunskapen om hälsa och friskvård?



Är lokalerna tillgängliga för alla medlemmar?



Hur får vi med de nya och de som ännu inte deltar i hälso- och friskvårdsaktiviteter?



Är föreningen tillräckligt stor för att fylla aktiviteterna? Samverka gärna med grannföreningarna för att
få ett större underlag.



Vilka aktivitets- och cirkelledare behöver du och vilka behöver ytterligare utbildning?



Vilka nya aktiviteter och aktivitetsledare vill du introducera?



Vilka aktiviteter ska fortsätta?



Vilka kunskaper finns om PRO:s Folkhögskola på Gysinge – och om utbudet där?



Vem/vilka ska erbjudas kurser på vår folkhögskola eller i distriktet?



Vilka viktiga ämnen eller duktiga föreläsare finns att erbjuda föreningsmedlemmarna?

TIPS
Tänk på att vissa aktiviteter kan göras på olika nivåer för att tillfredsställa olika behov hos medlemmarna.
Här följer exempel på två olika nivåer gällande intensitet och målgrupp för aktiviteter. Kan de fungera i din förening?


Komigång-gruppen – med målet att få med nya deltagare på en lagom intensitetsnivå – passar även de
som inte kan träna så intensivt



Hålligång-gruppen – för dem som är igång redan och som vill ha en lite mer krävande träning
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Friskvårdskalender – ditt årshjul
för aktivitetsplaneringen
Skissa på en aktivitetsplanering för hela året med hjälp av årshjulet. Skriv in både återkommande aktiviteter och de nya som ni ska testa. Till exempel är det bra att sprida ut de
olika grenarna i PRO-klassikern över hela året. Ta också reda på vilka datum som gäller
för riks- och distriktsmästerskap.

Januari

PRO-klassikern del 1

Feb
rua
ri

ber
em
t
p
Se

Ma
j

i
Jun
Juli

Augu
sti

RM säsongsstart

April

Oktober

s
Mar

Nov
em
ber

ber
m
e
c
De

DM säsongsstart
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Lättsam träning för kropp och knopp

Påverka hälsan med PRO Livsstil

Tillsammans med Korpen och Svenska Gymnastikförbundet har PRO tagit fram nya program med
gympa och stationsträning. Vi kallar programmen
för Lättsam träning för att det ska vara enkelt att
skapa förutsättningar för PRO:s medlemmar att
träffas och träna tillsammans.

Med PRO Livsstil tar PRO tillsammans med
Göteborgs och Lunds universitet ett helt nytt
grepp för ett gott åldrande. Det webbaserade
hälso- och livsstilsverktyget är utvecklat av forskare och ger dig stöd och tips för hur du kan påverka ditt mående och din hälsa i positiv riktning.
Använd verktyget på egen hand eller tillsammans
med andra i föreningen – via en dator, läsplatta
eller telefon. Läs mer på www.pro.se/livsstil.

Hitta nya bekantskaper på Vänträffen
Vänträffen är en aktivitet med syftet att hjälpa
medlemmar, och kanske blivande medlemmar,
att träffa nya vänner och bekanta. Det är inte
fokus på kärlek – det handlar om att utöka
bekantskapskretsen och kanske hitta någon att
promenera eller luncha med.

Mer aktivitet med friskvårdskort
Ett flertal föreningar och distrikt erbjuder sina
medlemmar att registrera sina friskvårdsaktiviteter i ett aktivitetskort. Kortet bidrar till att
medlemmarna aktiverar sig mer och samtidigt
får de en chans att vinna priser som lottas ut.
I vissa distrikt är det föreningarna som tävlar
mot varandra.

PRO-klassikern – en svensk klassiker
i miniformat
PRO-klassikern startade i PRO Uppsala län i
samarbete med ABF. Aktiviteten har sedan fått
spridning i hela landet. Motionsloppen genomförs i olika etapper under året, på föreningseller distriktsnivå i gemenskap och under feststämning. Efter genomförd klassiker belönas
man med medalj. De grenar som ingår är simning, längdskidor/stavgång, cykel och löpning/
gång. Runt PRO-klassikern kan man med fördel
bjuda in till föreläsningar, cykel-, skid- eller
simskola eller andra passande studiecirklar.

Lev livet hela livet Med hälsan i behåll
Med hälsan i behåll är ett fakta- och studie
material som vänder sig till dig som vill lära dig
mer om förutsättningarna för din och andras
hälsa – av eget intresse eller som grund för att
påverka samhället. Materialet handlar om att
skapa förutsättningar för att kunna leva livet,
hela livet, med hälsan i behåll. Till materialet
finns en arbetsplan från ABF.

Plogga med PRO
Plogga är bildat av orden plocka och jogga – och
den som ploggar plockar upp skräp under joggingrundan eller PROmenaden. Ordet och företeelsen
har spridits till hela världen men kommer från
början från Sverige. Ploggarens utrustning består
av en påse och kanske ett par handskar. Kombinera intresset för miljön med frisk luft och motion.
Gör något nytt och annorlunda!

Gåfotboll – en ny sport på gång!
Gåfotboll är vad det låter som. Man får inte springa
och inte heller ha någon kroppskontakt. Det bidrar
till att fler kan vara med och ha roligt tillsammans.
Flera fotbollsklubbar startar nu verksamhet för alla
som är 55 plus. Även Korpen tar fram tydliga regler
och ramar så att sporten kan introduceras fullt ut i
Sverige och inom PRO.

TIPS
Läs mer om aktiviteter och goda exempel på www.pro.se. Där finns förutom tips på friskvårdsaktiviteter
även PRO:s idébank med exempel på framgångsrika och beprövade aktiviteter.
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Riksmästerskap och tävlingsverksamhet
Att få möjligheten att delta i mästerskap och tävlingar är en viktig del för många
medlemmar. För andra tar det längre tid att gå från föreningsverksamhet till att få
blodad tand och viljan att tävla. Deltagandet i tävlingar kan dock locka nya medlemmar
och berika föreningsutbudet. Genomförandet kan ske på alla organisationsnivåer –
i föreningen, samorganisationen, distriktet eller på riksnivå.
Varje år arrangeras PRO:s riksmästerskap i grenarna parbridge, orientering, boule, golf,
bowling och i frågesportstävlingen PROvetarna. Mästerskapen genomförs i både lag- och
singelklasser. I vissa grenar har PRO-distrikten uttagningstävlingar – distriktsmästerskap
– till riksmästerskapen för att skicka sina allra bästa representanter att tävla för distriktets
ära. I andra grenar krävs ingen uttagning utan de är öppna för alla PRO-medlemmar.
Inbjudan till riksmästerskapens alla grenar publiceras i PROpensionären, på www.pro.se
och skickas ut till distrikten.
Deltagarna i PRO:s olika mästerskap får möjligheten att fortsätta med sin favoritsport i
ett socialt arrangemang, ofta med inslag av både kultur och fest, på olika platser runt
om i Sverige. Mästerskapen främjar aktivitet och verksamhet för deltagarna men också
för medlemmar, föreningar och distrikt som är med och arrangerar. De lägger ner både
tid, engagemang och meningsfullt arbete. Det märks inte minst i PROvetarna och i boule
– där verksamhet pågår i många föreningar och i samtliga distrikt. Det upplägg och den
verksamhet som finns inom dessa grenar har visat sig fungera bra och bidrar framgångsrikt till att skapa engagemang som ger ringar på vattnet. Samverkan med idrottsföreningar
eller andra sakkunniga förenklar genomförandet av olika tävlingsarrangemang.

”

Mästerskapen främjar aktivitet och verksamhet för deltagarna,
men också för medlemmar, föreningar och distrikt som är med
och arrangerar.

TIPS

En tävling eller ett mästerskap kan alltid föregås av en cirkel eller annan verksamhet för att lära sig tips
och trix eller vilka regler som gäller inom en specifik gren.
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TIPS
Fundera på vilka möjliga och omöjliga grenar din förening eller ditt distrikt skulle kunna anordna mästerskap
och tävlingsverksamhet i. Här kommer några förslag:
		Vinterfiske

		Schack

		Stavgång		

		Mattcurling

		Nutidsorientering

		PRO-klassikern

		Tennis

		Poesi, dikter eller noveller

		Matlagning & bakning

		Bordtennis

		Cykel

		Skidor

		Dans

		Simning

		Boule

		Musik & sång

		Kortspel och bridge

		Bowling
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